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TEMATICA și BIBLIOGRAFIA 

concursului pentru ocuparea postului vacant de analist la Secretariatul General 

 

Biroul Statistică 

 

 

TEMATICA:  

1. Învăţământul universitar - structura, funcțiile, organizarea şi funcționarea învățământului 

superior; 

2. Structura Universității Babeș-Bolyai (UBB); 

3. Metodologia de finanțare a învățământului superior din România; 

4. Legea privind accesul la informațiile de interes public; 

5. Metodologia de constituire și utilizare a Fondului pentru finanțarea situațiilor speciale 

care nu pot fi acoprite de formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de 

stat; 

6. Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a 

instituțiilor de învățământ superior de stat; 

7. Cunoștințe de operare PC: Microsoft Office, Internet, administrare de baze de date; 

8. Cunoștințe de utilizare a aparaturii de birou: calculator, imprimantă, fax, scanner, 

copiator, telefon; 

9. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională; 

10. Cunoștințe de tehnoredactare. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Legea Educației Naționale nr. 1/10.01.2011 - Titlul III - Învățământul superior; 

2. Carta Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, 2021; 

3. O.M. nr. 5824/ 17.12.2021 privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de 

stat din România, pentru anul 2022; 

4. O.M. nr. 5823 / 17.12.2021 privind la Metodologia de constituire și utilizare a Fondului 

pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi acoperite de formula de finanțare a 

instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2022; 

5. Legea 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

6. O. M. nr. 5825/ 17.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a 

fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituțiilor de învățământ superior de stat, 

pentru anul 2022;  

7. Hotărârea Senatului UBB nr. 5714/4.04.2017 privind distribuirea finanţării 

suplimentare de la autoritatea naţională (Ministerul Educaţiei Naţionale) în cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; 

8. O.M. nr. 3102 / 2022 din 8 februarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat; 
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9. Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai pentru anul universitar 

2021/2022, conform O. M. nr. 6.102 din 15.12.2016 publicat în MO nr. 1071 din 

30.12.2016 aprobat în ședința Senatului din data de 6 februarie 2017 cu Hotărârea nr. 

1756; 

10. Statutul studentului din UBB, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 

508/SEN/13.01.2014. 
 


